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Datum: 

22-03-2021 
 

 

1 jaar Corona: het blijft ons plagen 

Op 15 maart 2020 stuurden wij jullie voor het eerst een corona-update. Er volgde een jaar 

dat we vooraf voor onmogelijk hadden gehouden. Want wie had ooit gedacht dat we nu één 

jaar na dato nog steeds met deze bizarre realiteit te maken hebben… Deze ongekende 

coronapandemie vraagt al ruim een jaar om aanpassing en begrip; ook voor onze vereniging 

en onze leden. Wij betreuren het dat de activiteiten van onze vereniging al zo lang niet door 

kunnen gaan. Het wegvallen van onze wekelijkse ontmoetingen en vaste patronen is voor 

ons allemaal een groot gemis. Daarom nogmaals de oproep aan iedereen: laten we samen 

zorgen dat niemand zich in deze periode in de steek gelaten voelt. Denk aan elkaar en steun 

elkaar waar mogelijk met woord en gebaar. We hopen natuurlijk iedereen snel weer te 

mogen ontmoeten, maar voorlopig zullen nog even moeten doorbijten.  

 

Geen toestemming voor repetities in De Muziekfabriek 
Begin maart ontvingen wij een hoopgevend bericht van onze landelijke koepelorganisatie 

KNMO:  jeugdleden t/m 17 jaar mogen samenkomen van indoor-groepsactiviteiten mits ze 

een geschikte niet publieke ruimte tot hun beschikking hebben. Dat bericht bood perspectief 

voor hervatting van de groepsrepetities voor de jeugd. Met de informatie van de KNMO zijn 

wij naar de gemeente Bernheze gegaan en hebben wij gevraagd of wij De Muziekfabriek 

voor groepsrepetities voor jeugdleden mogen openstellen. Helaas beschouwen zowel de 

gemeente als de Veiligheidsregio vanuit juridisch perspectief De Muziekfabriek als een 

publieke ruimte. En alle publieke ruimten zijn nog steeds gesloten. We hebben vervolgens 

nog expliciet om maatwerk gevraagd, aangezien wij denken dat we veilige omstandigheden 

kunnen garanderen in De Muziekfabriek. Maar ook 

daarover gaven zij aan dat de huidige regels op dit 

moment geen ruimte bieden voor samen indoor 

musiceren in De Muziekfabriek. Dat betekent dat wij 

géén toestemming krijgen voor het hervatten van 

groepsrepetities in De Muziekfabriek; ook niet voor 

onze jeugd. We betreuren dit enorm. We hadden het 

onze jeugdleden enorm gegund om weer live samen 

met elkaar muziek te maken… maar helaas.  

 

  



2 
 

Harmonieorkest gaat digitaal aan de slag, doe je mee? 
In overleg met dirigent Hans van der Velden gaan we deze week starten met 2 digitale 

activiteiten voor het harmonieorkest. Leuk, gezellig en laagdrempelig! Doe jij ook mee? 

 

1. Online repeteren in kleine groepjes 
Eerder hebben muzikanten van het harmonieorkest de gelegenheid gehad om zich aan te 

melden voor online repetities. Fijn dat hier voldoende animo voor is! Aanstaande 

donderdag 25 maart is het zover: dan gaan de online repetities van start. We starten met 

de volgende groepjes: 

 19.00 – 19.30 uur: klarinetten en saxen 

 19.40 – 20.10 uur: fluiten, hobo en fagot  

 20.20 – 20.50 uur: koper 

 

Voor de online repetities wordt het 

videotelefoniesoftwareprogramma Zoom gebruikt. 

Dirigent Hans zal alle deelnemers een link  

mailen waarmee je vervolgens kunt inloggen bij Zoom.  

 

Vooralsnog starten we met degenen die zich hiervoor hebben aangemeld. Gaandeweg 

de weken hopen we van harte dat alle muzikanten aansluiten. Want los van het muzikale 

aspect is het ook erg gezellig! Mocht je je nog niet aangemeld hebben en heb je toch nu 

al interesse, laat het ons gerust weten door een mail te sturen naar: 

secretaris@muziekverenigingservaes.nl. 

 

2. WhatsApp muziekestafette  
Dirigent Hans daagt ons uit met een  

muziekestafette! Deze week stuurt Hans via 

WhatsApp een filmpje. In dat filmpje speelt hij een 

liedje voor ons. Daarna geeft hij het stokje aan ons 

door en vraagt ons ook een muzikale opname te 

delen via WhatsApp. Pak jij het stokje aan? Je mag 

zelf kiezen wat jouw muzikale bijdrage gaat worden. 

Wij hopen op een leuke kettingreactie! 
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Klankbordgroep harmonieorkest 
Na de laatste Algemene Ledenvergadering eind september 

2020, zijn een aantal mensen door het bestuur benaderd voor 

het vormen van een klankbordgroep voor het harmonieorkest. 

Hierover zijn de muzikanten van het harmonieorkest al eerder 

kort geïnformeerd. Nu wil de klankbordgroep zich graag nader 

voorstellen. Ook willen ze ons informeren over de wijze waarop 

ze uitvoering geven aan hun opdracht. Dit doen zij middels een 

brief, die als bijlage is toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Lees 

deze brief met aandacht door.  

 

Update van geplande activiteiten 
Op de Speelagenda stonden voor de komende maanden diverse activiteiten op de planning. 

Hieronder een update:  

 

1. Tweede Paasdagviering 
Ook dit jaar zullen wij geen muzikale inbreng hebben tijdens de Tweede Paasdagviering 

op 5 april aanstaande. In de Sint Servatiuskerk zal voor max. 30 personen een 

Eucharistieviering plaatsvinden met orgel en zang.  

 

2. ALV 25 maart wordt doorgeschoven 
Eigenlijk staat voor a.s. donderdag 25 maart een Algemene Ledenvergadering (ALV) 

gepland. Gezien de huidige coronamaatregelen is het niet mogelijk in De Muziekfabriek 

fysiek bij elkaar te komen voor een ALV. Daarom heeft het bestuur besloten de ALV 

wegens bijzondere omstandigheden door te schuiven tot nader bericht. Het bestuur gaat 

de komende weken onderzoeken óf en zo ja, hoe en wanneer we een digitale ALV 

kunnen organiseren. Wordt vervolgd.  

 

3. Jumbo Jeugd Muziekfestival 11 april gaat niet door 
Voor onze jeugd stond het Jumbo Jeugd Muziekfestival op 11 april op de planning. De 

Muziekkring Veghel heeft helaas moeten besluiten dat dit wederom niet door kan gaan. 

Hopelijk komen er snel betere tijden, zodat we in 2022 weer een toffe editie van het 

Jumbo Jeugd Muziekfestival hebben zoals jullie het van de Muziekkring Veghel gewend 

zijn! Wel is er met alle partijen al een nieuwe datum gevonden: zondag 10 april 2022 in 

theater Markant te Uden. Zouden jullie deze datum alvast in jullie agenda willen 

noteren? De organisatie kan nog wat extra hulp gebruiken. Aanmelden kan door een 

bericht te sturen naar jeugd@muziekkringveghel.nl.   

 

BIJLAGE 
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4. Oud ijzer actie 17 april afgelast; hulp gevraagd 3 april 
Net als in vorig jaar, zijn wij in verband met de corona-maatregelen genoodzaakt onze 

jaarlijkse oud ijzer actie van 17 april a.s. af te gelasten. Maar onze oud ijzer ploeg gaat 

wel gewoon door met het op verzoek ophalen van oud ijzer. Ook het sorteren en 

opruimen van oud ijzer bij onze opslag gaat gewoon door. Met grote regelmaat wordt 

veel werk verzet. En het harde werken wordt goed beloond, want we genereren hierdoor 

mooie inkomsten voor onze vereniging. Op zaterdag 3 april staat weer een verzamel- en 

opruimdag gepland. Alle hulp is welkom. Aanmelden kan bij Fred Verkuijlen: 

faamverkuijlen@gmail.com of 06-46442296.  

 

5. Geen muzikale begeleiding bij Koningsdag 
Ook dit jaar kan het Oranjecomité Heeswijk-Dinther op 27 april geen grootse 

Koningsdag-activiteiten organiseren. Zij zullen met een alternatief aanbod komen. De 

muzikale wandeling en de aubade zullen echter niet doorgaan. Over de Lintjesregen op 

26 april hebben wij nog niets vernomen van de gemeente, maar gezien de huidige 

maatregelen ziet het er niet naar uit dat wij eind april serenades mogen verzorgen. 

 

Dankwoord familie Barten 
“Beste leden van muziekvereniging Servaes, 

Hartelijk dank voor alle lieve, warme condoleances 

die wij van jullie mochten ontvangen.  

Ook een bijzondere dank voor jullie bijdrage aan het 

afscheid van ons pa. Natuurlijk hadden ook wij ons pa 

een afscheid gegund met een volledig korps in de 

kerk, maar ondanks alle Corona maatregelen, hebben 

jullie als vereniging er mede voor gezorgd dat ons pa 

toch het afscheid kreeg wat hij zo verdiende. 

Wij zijn ontroerd dat zoveel leden van Servaes 

aanwezig waren om een erehaag te vormen zodat 

ons pa tussen “zijn” harmonie naar zijn laatste rustplaats kon worden gebracht. Een speciaal 

woord van dank voor Huub voor het uitzoeken en verzorgen van de muziek van onze 

harmonie tijdens de dienst. Ook een speciaal woord van dank voor Mandy voor de mooie 

woorden welke tijdens de dienst zijn gesproken. En een heel speciaal woord van dank voor 

Arian voor het spelen van de Last Post. Indrukwekkend moment voor ons allen.  

Jullie hebben als muziekvereniging laten zien dat ook in deze Corona-tijd een mooi afscheid 

toch kan worden gegeven. Daarvoor nogmaals hartelijk dank. 

Familie Barten” 

 

Heb je n.a.v. deze nieuwsbrief tips, andere nieuwsitems, vragen of opmerkingen? Neem contact op 
met Myrtille Verhagen-Timmers: 06-21633503 of secretaris@muziekverenigingservaes.nl.  
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